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 هللا و�ر�اتهالسالم علیكم ورحمة 

أبي داود عن أنس ومرفوًعا نحوه، وفـي (الصـحیحین) عـن ابـن عمـر قـال: آخر ما ُقرئ حدیث "
ى صـل–فـأنكر رسـول هللا  -صـلى هللا علیـه وسـلم–وِجدت امرأٌة مقتولة في �عـض مغـازي النبـي 

 .قتل النساء والصبیان" -هللا علیه وسلم
صـنة، ن المـرأة ُتقتـل إذا َقتلـت، و�ذا زنـت وهـي ُمحذ�رنا الخالف في قتل النساء بـین أهـل العلـم، وأ

َل ِدیَنُه َفاْقُتُلوهُ «و�ذا ارتدت؛ لعموم   .»َمْن َبدَّ
 نهى عن قتل النساء والصبیان. -علیه الصالة والسالم–وقال الحنفیة: ال ُتقتل؛ ألن النبي 

نهــا ُتقتــل إذا وعمــوم حــدیث النهــي الــذي معنــا عــن قتــل النســاء والصــبیان مخصــوٌص �مــا ُذِكــر؛ �أ
َقتلـــت، تُـــرجم إذا زنـــت، فلُتقتـــل إذا ارتـــدت؛ ألن هـــذا العمـــوم محفـــوظ بینمـــا عمـــوم النهـــي عـــن قتـــل 
النسـاء والصـبیان ُمخصـص �مخصصــاٍت �ثیـرة، والعمـوم إذا ُخـص �ضــعف، فعمـوم حـدیث النهــي 

َل ِدیَنُه َفاْقُتُلوهُ «عن...أو عموم حدیث  ان؛ سـاء والصـبیالن أقوى من عموم النهي عـن قتـل »َمْن َبدَّ
دخلـــه مـــن  -الســـیما النهـــي عـــن قتـــل النســـاء-ألن حـــدیث النهـــي عـــن قتـــل النســـاء أو الصـــبیان 

ــاْقُتُلوهُ «المخصصــات أكثــر ممــا دخــل عمــوم  ــُه َف َل ِدیَن ح علــم وُ�ــرجَّ فهــو أقــوى عنــد أهــل ال »َمــْن َبــدَّ
 علیه.

و�بقـــى النهـــي عـــن قتـــل النســـاء فإنهـــا ُتقتـــل،  ،وعلـــى هـــذا وجمهـــور أهـــل العلـــم أن المـــرأة إذا ارتـــدت
َل ِدیَنُه َفاْقُتُلوهُ «والصبیان في األصلیین من الكفار   ساء.   فیهم الن نمخاص �المرتدین �» َمْن َبدَّ

رســوله �سـم هللا الـرحمن الــرحیم، الحمـد هلل رب العـالمین، وصــلى هللا وسـلم و�ـارك علــى عبـده و 
 ین. وعلى آله وصحبه أجمع -صلى هللا علیه وسلم–محمد 

 ".األجلح ثناحدَّ قال:  ،سالمٍ  بن مصعب ثناحدَّ : -تعالى رحمه هللا– أحمد اإلمام وقال"
م أن �ــل مــا ُ�تــب بهــذا الرســم فهــو ُمشــدد، أ�ــش �صــیر علــى القاعــدة التــي  القاعــدة فــي ســالم وســالَّ

م؟   ذ�رناها اآلن سالم وال سالَّ
 طالب: سالم.

 سكتوا.
م.  طالب: سالَّ

الصـفة فهـو �التشـدید إال سـالم والـد عبـد هللا بـن سـالم، وسـالم علـى خـالٍف كل ما ُ�تب على هـذه 
م شیخ الب  .خاري، و�ال البقیة �لهم �التشدیدفیه والد محمد بن سالم أو سالَّ

 بــن عــير� عــن ،ســلمٍ مُ  أبــي بــن قــیس األجلــح عــن ثناحــدَّ قــال:  ،مٍ ســالَّ  بــن مصــعب ثناحــدَّ "قــال:  
 ".حراشٍ 
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ـنن) الصـحیح فـي ضـبأم ... حراش  طه حـراش �الحـاء المهملـة، وضـبطه المنـذري فـي (تهـذیب السُّ
 �الخاء المعجمة وصوا�ه �الحاء. 

 ،ثالثـةً و  ا،واحـدً  أمثـاالً  -وسـلم علیه هللا صلى- هللا رسول لنا ضرب: �قول حذ�فة سمعت: قال"
 ْعفَضـــ أهـــلَ  َ�ـــاُنوا َقْوًمـــا ِإنَّ «: قـــال ســـائرها، وتـــرك عشـــر، وأحـــد ،وتســـعةً  ،وســـبعةً  ،وخمســـةً 

ـــرٍ  أهـــلُ  َقـــاَتَلُهمْ  َوَمْســـَكَنٍة، ـــْعفِ ا َأْهـــلَ  للااَُّ  َفـــَأْظَهرَ  َوَعـــَداٍء، َتَجبُّ  َعـــُدوهم ِإَلـــى َفَعَمـــُدوا ْم،َعَلـــْیهِ  لضَّ
 »ْلَقْوَنهُ یَ  َیْومِ  ِإَلى َعَلْیِهمْ  للااََّ  َفَأْسَخُطوا َوَسلَُّطوُهمْ  َفاْسَتْعَمُلوُهمْ 

 علـیهم فاعتـدوا األقو�ـاء، علـى قـدروا لمـا الضعفاء هؤالء أن: ومعناه ،اإلسناد حسن حدیثٌ  هذا
 فـي ثـارواآل واألحادیـث. االعتـداء هـذا �سـبب علـیهم هللا أسخطوا بهم، یلیق ال فیما استعملوهمف

 .اجد�  �ثیرةٌ  هذا
 لیـهع مشـتملون  هـم مـا أن علـى تعـالى هنبَّـ الرجـال، وقتـل النفـوس إزهاق فیه الجهاد �ان ولما
 :القـ ولهـذا القتـل؛ مـن وأطـم وأعظـم وأشـد أبلـغ سـبیله عـن والصـد ،�ـه والشرك �اهلل الكفر من
 مــن أكبــر علیــه نیقیمــمُ  أنــتم مــا: أي: مالــكٍ  أبــو قــال ]١٩١[البقــرة:} َواْلِفْتَنــُة َأَشــدُّ ِمــَن اْلَقْتــلِ {

 ".القتل
 مقیمون.

 ".القتل من أكبر علیه ن وقیممُ  أنتم ما"
الكفــر ال �قبــل الغفــران صــاحبه ُمخلَّــد فــي النــار، وصــاحب  ال شــك أن الكفــر أكبــر مــن القتــل؛ ألن

} كَ َمــا ُدوَن َذِلــ َ�ْغِفــرُ وَ ِإنَّ للاّاَ َال َ�ْغِفــُر َأن ُ�ْشــَرَك ِ�ــِه {القتــل ولــو �ــان عمــًدا فإنــه تحــت المشــیئة 
 فالقتل دون الكفر. ]٤٨[النساء:

ا هــم علیــه مــن دیــن مــع �مــ -جــلَّ وعــال–فــي الحــدیث الســابق هــؤالء الضــعفاء الــذین نصــرهم هللا 
نصــرهم علــى األقو�ــاء المتجبــر�ن، لكــن لمــا اعتــدى هــؤالء  -جــلَّ وعــال–ضــعف ومســكنة وذل هلل 

 -جـلَّ وعــال–الضـعفاء وتجـاوزوا الحـد وطغـوا حصـل لهـم مـا حصـل، أسـخطوا هللا علـیهم؛ ألن هللا 
 �العدل ینصر، و�الطغیان وتجاوز الحد والتجبر �خذل.

: أن هللا ینصـــر األمـــة العادلـــة و�ن �انـــت �ـــافرة علـــى -رحمـــه هللا–الم ولـــذا ُیـــذ�ر عـــن شـــیخ اإلســـ
 الجائرة المتجبرة ولو �انت مسلمة.

وال شــك أن الظلــم معصــیة مــن أعظــم المعاصــي، والمعاصــي بهــا �كــون العــون عــون العــدو علــى 
 علـى دو�منفسه العاصي هـذا؛ ولـذا تكـون الوصـا�ا مـن الـوالة لقـوادهم وجیوشـهم ال تكونـوا عوًنـا لعـ

 .أنفسكم �ماذا؟ �المعاصي
 طالب:........

 . نعم
 طالب:........
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 هي؟ ما
 طالب:........

 ما قرأته عندك؟ "أحد عشر وترك سائره"
 طالب:........

 نقص؟ هعلى طول، فی "وأحد عشر وترك سائره"
 طالب:........

و هــ" مــا ائرهاســ وتــرك مــثالً  منهــا -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول لنــا فضــرب عشــر، وأحــد"
 عندك؟

 .نعم
 ر�یـعوال والضـحاك، وقتـادة، والحسـن، وعكرمـة، ،جبیـرٍ  بـن وسـعید ومجاهـد، العالیـة، أبـو وقال"

 .القتل من أشد ركالشِّ : �قول ]١٩١[البقرة:} َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ {: قوله في أنس ابن
 ".]١٩١[البقرة:} َحَرامِ الْ  اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  ُتَقاِتُلوُهمْ  َوَال {: وقوله

ــرك فیــه ضــیاع اآلخــرة، وال نســبة للــدنیا فالــدنیا ال شــيء �ا لنســبة ألن القتــل فیــه ضــیاع الــدنیا، والشِّ
ـوَ «لآلخرة؛ ولذا قالوا: في شرح الحدیث الُمخرَّج في الصحیح  ُ�ـَرِب  َ�ـًة ِمـنْ ُ�رْ  ُمسـلمٍ َعـْن  ثَمـْن َنفَّ

ْنیا َنفَّ  ْنیا واآلِخـَرةِ  َتَرُه هللاُ َسـْسـِلًما مُ َمـْن َسـَتَر بینمـا  ِمـْن ُ�ـَرِب اآلِخـَرةِ  ُهللا َعْنُه ُ�ْرَ�ـةً  ثالدُّ  »فـي الـدُّ
 قالوا: ألن ُ�رب الدنیا �لها ال شيء أو �ال شيء �النسبة لُكرب اآلخرة.

ـت ُدنیـا ه فالدین رأس المال، ومع األسـف أن تغیـب هـذه الحقیقـة عـن �ثیـر مـن المسـلمین، فـإذا ُمسَّ
ذم  و�ذا ُمسَّ شيٍء من دینه لم یرفع بذلك رأًسـا، فالـدین هـو رأس المـال؛ ولـذا جـاء فـي �شيء فزع،

ل هللا نســأ-مــن ُیبــا�ع الخلیفــة ال ُیبا�عــه إال بــدنیا إذا ُعطــي منهــا وفــى، و�ن لــم ُ�عــَط لــم �ــِف، هــذا 
 .خائب خاسر، هذا خاسر بال شك -فیةالعا

 منهـا م ُ�عـطَ َلـضَى, َو�ن رَ  ي منهاإن ُأعطِ  یَنارِ  َعبُد الدِّ َتِعَس ، رّهمِ َتِعَس َعبُد الدِّ «وجاء في حدیث 
 .»لم یرض« أو »َسِخطَ 

 َهـَذا ِإنَّ «: الصـحیحین فـي اءجـ �مـا ]١٩١[البقـرة:} اْلَحـَرامِ  اْلَمْسـِجدِ  ِعْنـدَ  ُتَقـاِتُلوُهمْ  َوَال {: وقوله"
َمهُ  اْلَبَلدَ  َمَواتِ  َخَلقَ  َیْومَ  للااَُّ  َحرَّ  ِلـي َ�ِحـلَّ  َوَلمْ  اْلِقَیاَمِة، مِ َیوْ  ِإَلى للااَِّ  ِ�ُحْرَمةِ  امٌ َحرَ  َفُهوَ  ،َواْألَْرَض  السَّ
 َوَال  َشـَجُرُه، ُ�ْعَضـد َال  اْلِقَیاَمـِة، َیـْومِ  ِإَلـى للااَِّ  ِ�ُحْرَمـةِ  َحَرامٌ  َهِذِه، َساَعِتي َوِ�نََّها َنَهاٍر، ِمنْ  َساَعةً  ِإالَّ 

َص َتــرَ  َأَحــدٌ  َفــِإنْ . َخــاله ُ�ْخَتلــى  َأِذنَ  للااََّ  ِإنَّ  :َفُقوُلــوا -مَ َوَســلَّ  َعَلْیــهِ  للااَُّ  َصــلَّى- للااَِّ  َرُســولِ  ِ�ِقَتــالِ  خَّ
 .»َلُكمْ  َ�ْأَذنْ  َوَلمْ  ِلَرُسوِلهِ 

 تلـتقُ و  ،عنـوةً  فتحهـا فإنـه مكـة، فـتح یـوم أهلهـا قتالـه -علیه وسالمه هللا صلوات- بذلك �عني
 َمْسـِجدَ الْ  َدَخـلَ  َوَمـنْ  ،آِمـنٌ  َفُهـوَ  َ�اَ�هُ  َأْغَلقَ  َمنْ «: لقوله ا؛صلحً : وقیل الخندمة، عند منهم رجالٌ 
 .»آِمنٌ  َفُهوَ  ُسْفَیانَ  َأِبي َدارَ  َدَخلَ  َوَمنْ  آِمٌن، َفُهوَ 
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 ".]١٩١ة:[البقر  }َفاْقُتُلوُهْم◌َ  َقاَتُلوُ�مْ  َفِإنْ  ِفیهِ  ُ�َقاِتُلوُ�مْ  َحتَّى{: وقوله
 طالب:........

 نعم.
 ..طالب:......

 ین؟ أ
 طالب:........

 ؟»آِمنٌ  َفُهوَ « �عد
 طالب:........

 �عد الحدیث.
 طالب:........
 قال القرطبي.

 طالب:........
�قــول: هــذه منســوخة نســخها  ]١٩١[البقــرة:} اْلَحــَرامِ  اْلَمْســِجدِ  ِعْنــدَ  ُتَقــاِتُلوُهمْ  َوَال {�عنــي هــذه اآل�ــة 

ل فر، وقتاله لقر�ش وقتـل مـن ُقتـل مـنهم، فقاتـل قبـوعلى رأسه المغ -علیه الصالة والسالم–دخوله 
 أن ُ�قاتل، فهذا دلیٌل على نسخ النهي، هذا �الم القرطبي، وقد حكى القرطبي....

 طالب:........
  المسجد الحرام. �عني حتى عند
 طالب:........

 ْنـــدَ عِ  ُلوُهمْ ُتَقـــاتِ  َوَال {ألن اآل�ـــة  ؟لكـــن قـــال فـــي هـــذا نظـــر؟ ومـــا وجـــه التنظیـــر فـــي �ـــالم ابـــن �ثیـــر
  ُتقـاتلوهم، فهـل هـذا الحكـم �ـاقٍ فإذا لم ُ�قـاتلو�م؟ ال ]١٩١[البقرة:} ُ�َقاِتُلوُ�ْم◌ِ  َحتَّى اْلَحَرام اْلَمْسِجدِ 

ُحـُرُم ْشُهُر الْ َفِإَذا انَسَلَخ األَ { -علیه الصالة والسـالم-منسوخ؟ ال ُتقاتلوهم حتى...الرسول قاتلهم أم 
ــِرِ�ینَ  ــاْقُتُلوْا اْلُمْش ــدتُُّموُهمْ َف ــُث َوَج ــة:}  َحْی ا، هــل نقــول: إن هــذه اآل�ــة فــي أي مكــاٍن �ــانو  ]٥[التو�

ـــُث َوَجـــدتُُّموهُ { أو نقـــول: إنهـــا تشـــمل المســـجد الحـــرام ،عامـــة، وعنـــد المســـجد الحـــرام خـــاص } مْ َحْی
 ؟]٥[التو�ة:

 طالب:........
ا َفـِإذَ {بقـى اآل�ـة تكـن ل، »و�نها ُأحلـت لـي سـاعًة مـن نهـار«هو نص على الساعة التي ُأحلت له 

 ]٥و�ـة:[الت}  َحْیـُث َوَجـدتُُّموُهمْ َفـاْقُتُلوْا اْلُمْشـِرِ�ینَ {وهـي أر�عـة  ]٥[التو�ـة:} انَسَلَخ اَألْشـُهُر اْلُحـُرمُ 
 نقول: عاٌم مخصوٌص �الحدیث.

 ُ�قتلــون أو ُ�فعــلأم �عنــي فــي حــدود الحــرم ُیتر�ــون  ،وعلــى هــذا فــإذا ُوِجــد ُ�فــار فــي المســجد الحــرام
بهم �ما في سائر الحدود ُ�ضیق علیهم؛ حتى �خرجوا ثـم ُ�قتلـوا، وال ُ�قتلـون فـي الحـرم؟ لـو ُوجـدوا، 
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لیــه؛ حتــى ُ�ســوى بهــم مثــل مــا یلجــأ إلــى الحــرم الزانــي، والســارق، والقاتــل؟ ُ�ضــیق عمــاذا لــو وجــدوا 
 .�خرج، فُیقام علیه الحد

 طالب:........
، �ة لما راحوا إلى بـالد فـارس والـروم، وفتحـوا األمصـارعندنا قتال دفع، وقتال طلب، �عني الصحا

 وقتلوا من منعهم.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

م ؟ مــا هــم راحــوا وقتلــوهم فــي د�ــارهمــاذا �فعلــون  ،هــم �فتحــون البلــدانال، مــن مــانعهم �عنــي: دافــع، 
معـــروف إنهـــم  موجـــود؟ طیـــب؛ ألن أول مـــا یـــؤمر �ـــه فـــي القتـــال هـــو مـــا ،هجمـــوا علـــیهم وقتلـــوهم

م ُیدعون لإلسالم، فإن اسـتجابوا و�ن ال فالجز�ـة إن �ـانوا مـن أهلهـا علـى الخـالف فـي ذلـك، فـإن لـ
معـــروف فـــي شـــر�عة اإلســـالم، فـــإذا ضـــعفت األمـــة، وصـــارت األمـــم  ،�ســـتجیبوا قتلـــوا قتـــال الطلـــب

ا مـ ؟مـن أجلهـمنلغـي شـرعنا  أن تنهشها من �ل مكان، و�ذا ُتكلِّـم فـي الجهـاد ثـارت ثـائرتهم یر�ـدون 
ادمـت ، مـا أنـت ُمطالـب أنـك تجاهـد مائً شـی تفعـلال فـ�صیر، الشرع ثابت وُمقرر، لكن أنت عاجز 

 .      اعاجًزا، لكن ال ُتلغي أحكامً 
 �قـول ]١٩١رة:[البقـ }اِفِر�نَ اْلَكـ َجـَزاءُ  كَ َكـَذلِ  َفـاْقُتُلوُهْم◌َ  َقـاَتُلوُ�مْ  َفـِإنْ  ِفیـهِ  ُ�َقاِتُلوُ�مْ  َحتَّى{: وقوله"

 وقـتلهم الهمقتـ حینئـذٍ  فلكـم فیـه، �القتـال یبـدؤو�م أن إال الحـرام المسـجد عند تقاتلوهم ال: تعالى
 علـى ةالشجر  تحت الحدیبیة یوم أصحا�ه -وسلم علیه هللا صلى- النبي �ا�ع �ما ،للصیال ادفعً 

 ف�ـ ثـم عامئـذ، واألحـابیش ثقیـف أحیـاء مـن واالهـم ومـن قر�ش �طون  علیه تألبت لما القتال،
ــِدَ�كُ {: فقــال بیــنهم القتــال هللا ــِدَیُهْم َعــنُكْم َوَأْی ــِذي َ�ــفَّ َأْی ــْم َعــْنُهم َوُهــَو الَّ ــةَ ِب ــِد َأْن َبْطِن َمكَّ  ِمــن َ�ْع

 َأنْ  ُهمْ َتْعَلُمــو  َلــمْ  ُمْؤِمَنــاتٌ  اءٌ َوِنَســ ُمْؤِمُنــونَ  ِرَجــالٌ  َوَلــْوال{: وقــال] ٢٤: الفــتح[ }َعَلــْیِهمْ  َأْظَفــَرُكمْ 
ُلـوا وْ َلـ َ�َشـاءُ  َمـنْ  َرْحَمِتـهِ  ِفـي للااَُّ  ِلُیـْدِخلَ  ِعْلـمٍ  ِ�َغْیرِ  َمَعرَّةٌ  ِمْنُهمْ  ُتِصیَبُكمْ فَ  َتَطُئوُهمْ   ینَ الَّـذِ  َلَعـذَّْبَنا َتَز�َّ
 ".]٢٥:الفتح[ }َأِلیًما َعَذاً�ا ِمْنُهمْ  َكَفُروا

ُلــوا َلــوْ {  َلــوْ { تــلمــن القا ضــرر تز�ــل انحــاز المســلمون إلــى جهــٍة لــم �كــن علــیهم ]٢٥:الفــتح[ }َتَز�َّ
ُلوا لنـاهم وقتلنـاهم، اآلن إذا تتـرس �عنـي قات ]٢٥:الفـتح[ }َأِلیًمـا َعَذاً�ا ِمْنُهمْ  َ�َفُروا الَِّذینَ  َلَعذَّْبَنا َتَز�َّ

مون؛ أو ُوِجـد خلـیط مـن المسـلمین والكفـار فـإنهم ال ُ�قـاتلون؛ حتـى یتمیـز المسـل ،الكفار �المسـلمین
ل �ســبب هــؤالء الكفــار، ولكــن إذا خیــف علــى �قیــة المســلمین مــن عــدوان لــئال ُ�قتــل مــنهم مــن ُ�قتــ

 .   دعنهم فال، المسألة مصالح ومفاس الكفار، وأن یتترسوا �المسلمین؛ و�تخذوهم ذر�عة لكف القتال
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 وأنابوا الحرم، في القتال تر�وا نفإ: أي ]١٩٢[البقرة: }َرِحیمٌ  َغُفورٌ  للااََّ  َفِإنَّ  اْنَتَهْوا َفِإنِ {: وقوله"
 فإنــه ،هللا حــرم فــي المســلمین قتلــوا قــد �ــانوا ولــو ذنــو�هم، �غفــر هللا فــإن والتو�ــة، اإلســالم إلــى

 .إلیه منه تاب لمن �غفره أن ذنبٌ  یتعاظمه ال تعالى
 ،عبـاسٍ  ابـن الـهق. شـرك: أي ]١٩٣[البقـرة: }ِفْتَنـةٌ  َتُكـونَ  َال  َحتَّـى{: الكفـار �قتـال تعالى أمر ثم

 .أسلم نب وز�د دي،والسُّ  حیان، بن ومقاتل والر�یع، وقتادة، والحسن، ومجاهد، العالیة، وأبو
ینُ  َوَ�ُكونَ {  �ما األد�ان، سائر ىعل العالي الظاهر هو هللا دین �كون : أي ]١٩٣[البقرة: }هللَِِّ  الدِّ

 هللا صـلى- النبـي ئلُسـ: قـال -هللا عنـه رضـي– األشـعري  موسـى أبـي عـن الصـحیحین في ثبت
 ؟هللا ســبیل فــي ذلــك أي ،ر�ــاءً  قاتــلو�ُ  حمیــة، قاتــلو�ُ  شــجاعة، قاتــل�ُ  الرجــل عــن -لموســ علیــه
 أنْ  أمـْرتُ «: حینالصـحی وفـي .»للااَِّ  َسـِبیلِ  ِفـي فهـو اْلُعْلَیـا ِهيَ  للااَِّ  َ�ِلَمةُ  ِلَتُكونَ  َقاَتلَ  َمنْ «: فقال
ُ، ِإالَّ  ِإَلـهَ  َال : َ�ُقوُلوا َحتَّى النَّاَس  أقاتلَ   ِ�َحقَِّهـا، ِإالَّ  َواَلُهمْ َوَأْمـ َمـاَءُهمْ دِ  ِمنِّـي َصـُمواعَ  َقاُلوَهـا َذاَفـإِ  للااَّ

 .»للااَِّ  َعَلى َوِحَساُبُهمْ 
 عمـا انتهـوا فـإن: تعـالى �قول ]١٩٣[البقرة: }الظَّاِلِمینَ  َعَلى ِإال ُعْدَوانَ  َفال اْنَتَهْوا َفِإنِ {: وقوله 

 وال ظــالم، فهــو ذلــك �عــد قــاتلهم مــن فــإن نهم،عــ فكفــوا المــؤمنین، وقتــال الشــرك، مــن فیــه هــم
 فـإن ،رهتقـدی �كـون  أو قاتـل مـن إال قاتـل�ُ  ال: مجاهـد قول معنى وهذا الظالمین، على إال عدوان
 هاهنـا ن�العـدوا والمـراد ذلـك، �عـد علـیهم عدوان فال. الشرك وهو الظلم، من تخلصوا فقد انتهوا

ـــة ـــة، المعاقب ـــه والمقاتل ـــنِ {: �قول ـــدَ  َفَم ـــْیُكمْ  ىاْعَت ـــُدوا َعَل ـــهِ  َفاْعَت ـــلِ ِ�مِ  َعَلْی ـــا ْث ـــدَ  َم ـــْیُكمْ  ىاْعَت  }َعَل
َئةٍ  َوَجَزاءُ {: وقوله  ]١٩٤[البقرة: َئةٌ  َسیِّ  َفَعـاِقُبوا َعـاَقْبُتمْ  َوِ�نْ { لـه:وقو  ،]٤٠:الشـورى [ }ِمْثُلَهـا َسیِّ

 إله ال: �قول أن أبى الذي: مالظال: وقتادة عكرمة قال ولهذا] ١٢٦:النحل[ }ِ�هِ  ُعوِقْبُتمْ  َما ِ�ِمْثلِ 
 ".هللا إال

ال شـك أن فعـل البـادئ  ]١٩٤[البقـرة: }َعَلْیهِ  َفاْعَتُدوا َعَلْیُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ { من اآل�ات التي ذ�رهـا
ـــر عنـــه �قولـــه:  ـــُدوا{عـــدوان وظلـــم، ورد هـــذا العـــدوان ُمعبَّ ـــهِ  َفاْعَت ـــلِ  َعَلْی ـــا ِ�ِمْث ـــَدىاعْ  َم ـــیْ  َت  }ُكمْ َعَل

 هذا العدوان لیس �عدوان. ]١٩٤[البقرة:
ــَزاءُ { َئةٍ  َوَج ــیِّ َئةٌ  َس ــیِّ ــا َس  ،یئة ومعاقبــة الجــانيالســیئة األولــى ال شــك أنهــا ســ ]٤٠:الشــورى [ }ِمْثُلَه

د مرتكب السیئة لیس �سیئة، لكنه من �اب المشاكلة، و�ال فالثاني حسن، معاقبة الجاني حسـنة، ور 
ال شــك فــي هــذا، لكنهــا مــن �ــاب المشــاكلة، والمشــاكلة أســلوب معــروف فــي المعتــدي لــیس �عــدوان 

 لغة العرب, �قول الشاعر:
 هُ َخــقــالوا اْقَتــِرْح شــیئًا ُنِجــْد لــك َطبْ 

  
ـــــًة وقمیصـــــا   قلـــــت اْطُبُخـــــوا لـــــي ُجبَّ
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ن الجبة والقمیص ُتطبخ؟! ُتخاط، لكن من �اب المشاكلة والمجانسة، قال: اطبخ، بدًال مـن أن �كـو 
اب ى الخیاطة الطـبخ مـن �ـا هو ُعر�ان وال فیه برد وال شيء؟ فیه الُجبة والقمیص، وأطلق علجائعً 

 . المشاكلة
ــاِتُلوُهمْ {: قولــه: البخــاري  وقــال"  بــن محمــد ثناحــدَّ  ،آل�ــةا ]١٩٣[البقــرة: }ِفْتَنــةٌ  َتُكــونَ  َال  َحتَّــى َوَق

 أتــاه: لقــا عمــر، ابــن عــن ،نــافعٍ  عــن هللا، عبیــد ثناحــدَّ قــال:  الوهــاب، عبــد ثناحــدَّ قــال:  �شــار،
 هللا ىصـل- النبـي وصـاحب ،عمـر ابـن وأنت عواُضیِّ  الناس إن: فقاال الز�یر ابن فتنة في رجالن
: هللا �قـــل ألـــم قـــاال. أخـــي دم محـــرَّ  هللا أن �منعنـــي: قـــال تخـــرج؟ أن �منعـــك فمـــا -وســـلم علیـــه

 هلل، الـدین و�ـان ،فتنـة كـنت لـم حتـى قاتلنا: قالف ؟]١٩٣[البقرة: }ِفْتَنةٌ  َتُكونَ  َال  َحتَّى َوَقاِتُلوُهمْ {
  صـالح نبـ عثمـان زاد ،هللا لغیـر الـدین و�كـون وحتـى  ،فتنـة تكـون  حتى قاتلواتُ  أن تر�دون  وأنتم
 نبـ �كیـر أن المعـافري  عمـرو بـن �كـر عـن ر�ح،ُشـ بن وحیوة فالنٌ  أخبرني: قال ،وهٍب  ابن عن
 أن علـى لـكحم مـا الـرحمن، عبد أ�ا �ا :فقال ،عمر ابن أتى رجالً  أن: نافعٍ  عن ثه،حدَّ  هللا عبد

 ".اعامً  وتعتمر اعامً  حجتُ 
 �عني وال ُتجاهد، نعم.

 نـيبُ  أخـي، نابـ �ـا: فقـال فیه؟ هللا برغَّ  ما علمت وقد -وجلَّ  عزَّ – هللا سبیل في الجهاد وتترك"
 ة،الز�ـا وأداء رمضـان، وصـیام الخمـس، والصـلوات ورسـوله، �اهلل اإل�مان: خمس على اإلسالم
ــانِ َطائِ  َوِ�نْ {: �تا�ــه فــي هللا ذ�ــر مــا تســمع أال الــرحمن، عبــد أ�ــا �ــا: قــال. البیــت وحــج  ِمــنَ  َفَت

 َتِفـيءَ  َحتَّـى َتْبِغـي ِتـيالَّ  َفَقـاِتُلوا األْخَرى  َعَلى ِإْحَداُهَما َ�َغْت  َفِإنْ  َبْیَنُهَما َفَأْصِلُحوا اْقَتَتُلوا اْلُمْؤِمِنینَ 
 افعلنــ: قــال ]١٩٣[البقــرة: }ْتَنــةٌ فِ  َتُكــونَ  َال  َحتَّــى َوَقــاِتُلوُهمْ { وقولــه: ،]٩:الحجــرات[ }للااَِّ  َأْمــرِ  ِإَلــى
 دینـه فـي فـتن�ُ  الرجـل كـانف ،قلـیالً  اإلسـالم و�ـان -وسلم علیه هللا صلى- رسول هللا عهد على
 ".فتنة تكن فلم اإلسالم �ثر حتى ،عذبوه أو قتلوه إما

بغــي والعــدوان مــن �عــض المســلمین علــى �عــض مثــل هــذا إذا لــم یتبــین �عنــي فــي قتــال الفــتن وال
األمــر، وتتبــین الطائفــة الُمحقــة �البرهــان الصــحیح الصــر�ح، فالعزلــة مثــل مــا فعــل ابــن عمــر، و�ذا 

صـالح إذا تـم اإل ]٩:الحجـرات[ }َبْیَنُهَمـا َفَأْصـِلُحوا اْقَتَتُلـوا اْلُمْؤِمِنینَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َوِ�نْ {تبین األمر 
مـا رغبـت فـي الصـلح  ]٩:الحجرات[ }األْخَرى  َعَلى ِإْحَداُهَما َ�َغْت  َفِإنْ {بدون قتال هذا هو األصـل 

ومعروف موقف الصحا�ة ممن شارك في القتال بین المسـلمین  ]٩:الحجرات[ }َتْبِغي الَِّتي َفَقاِتُلوا{
ن ُ�َكف إحدى الطـائفتین وهـي �عضهم مع �عض؛ ألنه یرى أنه لو ترك ما انحلت المسألة، ال ُبد أ

التــي لــیس معهــا الحــق مــن وجهــة نظــر الُمقاتــل، و�عضــهم قــال: أنــا غنــيٌّ عــن أن تــتلطخ یــدي بــدم 
وهو مسلمون ما تبین لي الفئة الباغیة من المحقة؛ ولذلك مثـل ابـن عمـر اجتنـب، سـعد بـن  ،مسلم

اجتهــدوا، الــذي شــارك و�عضــهم شــارك، و�لهــم  ،أبــي وقــاص اعتــزل، وجمــٌع مــن الصــحا�ة اعتزلــوا
ُســِفكت دمــاء المســلمین، ومــا  ذا مــن دون ردٍع لمــن ُیــرى أنــه �ــاغٍ ُحجتــه �قــول: لــو ُتــرك األمــر هكــ
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انتهى، لكن على المسلم أن ینصر الحق، لكـن متـى؟ إذا تبـین لـه الحـق، أمـا إذا لـم یتبـین أو شـك 
 في األمر أو تردد فیه فإنه حینئٍذ �عتزل، نعم.

 طالب:.........
، ال ُبــد مــن نصــر المظلــوم، و�ــف الظــالم »انصــر أخــاك ظالًمــا أو مظلوًمــا«ال ُبــد مــن نصــره  ،ال

 نعم.
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب:.........

، �لهـــم مســـلمون، الصـــحا�ة �الهمـــا مســـلم فیمـــا شـــجر بـــین الصـــحا�ة والقتـــال �الجمـــل وصـــفین ،ال
 .  األجالء

 أن هتمفكـر  أنـتم وأمـا عنـه، عفـا هللا فكـان انعثمـ أمـا: قـال وعثمـان؟ علـيٍّ  فـي قولـك فمـا: قال"
: قـالف بیـده أشـارف وختنـه، -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول عـم فابن عليٌّ  وأما عنه، تعفوا
 .ترون  حیث بیته هذا

ْهرُ {قال تعالى:  ْهرِ  اْلَحَرامُ  الشَّ  ."]١٩٤[البقرة: }ِقَصاٌص  َواْلُحُرَماتُ  اْلَحَرامِ  ِ�الشَّ
 واحتجوا...." عنه تعفوا أن فكرهتم أنتم وأما عنه، عفا هللا فكان عثمان أما"

 طالب:.........
فــوا، یلــزم منــه أن �كــون تبًعــا لعفــو هللا أن �ع -جــلَّ وعــال–وهــم لــن �عفــوا عنــه؛ ألن العفــو مــن هللا 

 تنة.فهؤالء ما عفوا عنه، و�رهوا أن �عفو هللا عنه، و�رهوا أن �عفوا عنه أنفسهم؛ لما أرادوه من 
ن ومن أراد أن ینظر حقیقة الفتن، وأنهـا ال ُ�مكـن لمـن دخـل فیهـا أن �خـرج سـالًما، عثمـان بـن عفـا

علیـه –أكثر من ثمانین سـنة عمـره، خلیفـة مشـهوٌد لـه �الجنـة، وجهـز جـیش الُعسـرة، وصـهر النبـي 
ن قـرآعلى بنتیه، ومع ذلـك ُ�قتـل فـي بیتـه بـین المهـاجر�ن واألنصـار، وهـو �قـرأ ال -الصالة والسالم

ر دفنه ثالثة أ�ام، وُ�دفن لـیًال، وُ�نـزل علیـه فـي قبـ -وأرضاه رضي هللا عنه–صائًما  ره ُتكسـر وُ�ؤخَّ
ر الفــتن قــدرها یتحــرز منهــا �كــل طاقتــه، وُ�بعــد مــن اســتطاع،  أضــالعه، �عنــي اإلنســان الــذي ُ�قــدِّ

 و�أخذ �قوله عن أسبابها.
المســلمین مـن مخالفـات شــرعیة، ومـن ظلــم ال شـك أن �حصـل فــي المجتمعـات اإلسـالمیة مــا ُیثیـر 

وعدوان، لكن النتائج المترتبة علـى مقاومـة هـذه األمـور أعظـم، �عنـي مـن أراد أن �عتبـر ینظـر فـي 
ــدان  ــا فــي البل البلــدان المجــاورة أ�ــش صــار؟ ال �كــون المســلم ســبًبا فــي حصــول مــا حصــل إلخوانن

في البدا�ـة �سـبب أفـراد، مـا تثـور األمـة المجاورة، وقد حصلت هذه االضطرا�ات، والقتل واالنتهاك 
جمیًعا، یثور واحد وُ�قتل، ثم ُینتصر له، ثم تشتبك األمـور، و�ذا ادلهمـت ال ُ�مكـن حلهـا إال �عنا�ـة 

مسـلم عاقـل یتمنـى أن یـؤول األمـر فـي �عـض البلـدان اإلسـالمیة إلـى  یوجدإلهیة ولطف إلهي، وال 



 
 

  
 

=F=Óà||||||||||—gÿ^=4o ||||||||||‘=‚||||||||||f^=4||||||||||åÕj=}à||||||||||è٦٥E=
=
=

١٠ 

فاعیل قبل ذلك، ولو �ان حاكمهم من أكفـر النـاس؟ هـي ما آل إلیه اآلن، ولو ُفعل ما ُفِعل من األ
تبــدأ ســـهلة، لكـــن إذا اشــتبكت وطاشـــت العقـــول، وتــدخل المغرضـــون ال تنتهـــي، �عنــي مـــا �حصـــل 
إلخواننا في الشام هل یتمناه مسلم؟ ولو صبروا على ما هم علیه من ظلم وعدوان وغیـر ذلـك ممـا 

ثـــار الفـــتن عنـــدنا وُ�خـــاطبون النـــاس مـــن ُ�عـــد، �عرفونـــه وال نعرفـــه، و�عـــض النـــاس اآلن �حـــب أن تُ 
 نعم. -نسأل هللا العافیة –من أجل أن نصل إلى ما وصلوا إلیهو�قول: افعلوا واتر�وا؛ 

 طالب:.........
 عمرو.أم ابن عمر 

 طالب:.........
 عندك؟

 طالب:.........
 بــن �كــر عــن ر�ح،ُشــ بــن وحیــوة فــالنٌ  أخبرنــي: قــال ،وهــٍب  ابــن عــن  صــالح بــن عثمــان زاد"

 ".عمروٍ 
ْهرُ {"قال تعالى:  ْهرِ  اْلَحَرامُ  الشَّ  َعَلْیـهِ  اْعَتـُدوافَ  َعَلـْیُكمْ  َدىاْعَتـ َفَمـنِ  ِقَصاٌص  َواْلُحُرَماتُ  اْلَحَرامِ  ِ�الشَّ

 عـن عكرمـة، القـ ]١٩٤[البقـرة: }اْلُمتَِّقـینَ  عَ َمـ للااََّ  َأنَّ  َواْعَلُمـوا للااََّ  َواتَُّقـوا َعَلْیُكمْ  اْعَتَدى َما ِ�ِمْثلِ 
 سـار لمـا: وغیـرهم وعطـاءٍ  أنـس، بـن والر�یـع ومقسم، وقتادة، دي،والسُّ  والضحاك، ،عباسٍ  ابن

 عـن المشـر�ون  وحبسـه الهجـرة، مـن سـتٍّ  سـنة فـي امعتمـرً  -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول
 ،رامحـ شـهرٌ  وهـو القعدة، ذي في المسلمین من معه �من وصدوه البیت، إلى والوصول الدخول

ــى ــدخول علــى قاضــاهم حت ــدخلها قابــل، مــن ال ــة، الســنة فــي ف ــان ومــن هــو اآلتی  مــن معــه �
ْهرُ {: اآل�ة هذه ذلك في فنزلت منهم، هللا وأقصه المسلمین،  اْلُحُرَماتُ وَ  اْلَحَرامِ  ْهرِ ِ�الشَّ  اْلَحَرامُ  الشَّ

 ".]١٩٤[البقرة: }ِقَصاٌص 
 .نعم

دسة، ي المصري إمام جامعها صدوٌق عابٌد من الساطالب: في (التقر�ب) �كر بن عمرو المعافر 
 مات في خالفة أبي جعفر �عد األر�عین.

 ابن عمرو.   
 .نعم

 عـن ر،الز�یـ أبـي عـن سـعد، بـن لیـث ثناحـدَّ قـال:  عیسى، بن إسحاق ثناحدَّ : أحمد اإلمام وقال"
 إال امالحـر  هرالشـ فـي �غـزو -وسـلم علیه هللا صلى- هللا رسول �كن لم: قال هللا، عبد بن جابر

  .ینسلخ حتى أقام حضره فإذا ،و�غزوا غزى �ُ  أن
 أن �الحدیبیــة خــیمٌ مُ  وهــو -وســلم علیــه هللا صــلى- النبــي بلــغ لمــا ولهــذا صــحیح؛ إســنادٌ  هــذا

 وأر�عمائـة األًفـ و�ـانوا أصـحا�ه، �ـا�ع المشـر�ین إلـى رسـالةٍ  فـي �عثـه قـد و�ـان، قتـل قـد عثمان
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 إلــى وجــنح ذلــك، عــن �ــف قتــل�ُ  لــم عثمــان أن بلغــه فلمــا المشــر�ین، قتــال علــى الشــجرة تحــت
 .�ان ما فكان والمصالحة، المسالمة

 ودخـل فحاصـرها إلیهـا، عدل �الطائف، َفلُّهم وتحصن نینحُ  یوم هوازن  قتال من فرغ لما و�ذلك
 فــي ثبـت �مـا ا،یوًمـ أر�عــین �مـال إلـى علیهـا واسـتمر �ــالمنجنیق، لهـا محاصـرٌ  وهـو القعـدة ذو

 لـىإ اراجًعـ �ـر ثـم فـتح،تُ  ولـم عنهـا انصـرف أصـحا�ه فـي القتل ر�ثُ  فلما ،أنس عن نالصحیحی
 عـام اأ�ًض  القعدة ذي في هذه عمرته و�انت. نینحُ  غنائم مقسَّ  حیث الجعرانة، من واعتمر مكة

 .علیه وسالمه هللا صلوات ثمان،
قتـال، نـي ُیبـدأ �ال�ع"إال أن ُ�غـزى"  لعلها فاء فیغزوا، لعلها �الفـاء"إال أن ُ�غزى"  وهي: الكلمة الثانیة

 أو ُ�غزوا هو ومن معه فتكون (أو) ألي شيء؟ للشـك ُ�قـال: هـذا أو هـذا، مثـل أن �غـزوا، لكـن إمـا
غـزوا �ُ ن ُ�قال: إال أن ُ�غـزى فیغـزوا أو یـؤتى بــ(أو) التـي هـي الشـك إال أن ُ�غـزى �عنـي �مفـرده أو أ

 .معه، فكونه ُ�غزى ال شك أنه ُ�غزى �من معه
 ن موجود في المسند؟   و ن وثمانااثن

 طالب:.........
 ما تغزو؟ كیف

 طالب:.........
نفســها مثــل �غــزو، و�غــزو أو تغــزوا للطائفــة التــي معــه، علــى �ــل حــال �ســتقیم الكــالم إال أن ، نعــم

 ؟ ُ�غزى فیغزوا، �عني إذا ُبدئ قاتل، أو یؤتى بـ(أو) التي للشك هل اللفظ �اإلفراد أو �الجمع
 لب:.........طا

 �عد الواو؟
 طالب:.........

كـن تغزوا، ما �فرق تغزوا أو �غـزو، �غـزو هـو أو تغـزوا الجماعـة �عـد أن ُ�قـاتلوا هـذا �لـه واضـح، ل
 هذا موجود عندي أنا. "إال أن ُ�غزى و�غزوا"

 طالب:.........
 هو الكالم في ُ�غزى و�غزوا. 
 طالب: في المسند موجود.

 �قول؟ا ماذموجود في المسند؟ 
 طالب:.........

 الجمع؟�أو �غزوا، �عني اختالل من الراوي هل قیلت �اإلفراد أو 
 طالب:.........

 إذا حضره الشهر الحرام؟
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 طالب:.........
 إشكال أن تأتي و(أو) الشك قال الراوي: �ذا أو... هلكن ما فی

 طالب:.........
 �ا شیخ. ال ال، هذا المسند فیه (أو) المسند فیه (أو) أكمل

 عـدل�ال أمـر ]١٩٤رة:[البقـ }َلـْیُكمْ عَ  اْعَتـَدى َمـا ِ�ِمْثـلِ  َعَلْیـهِ  َفاْعَتـُدوا َعَلـْیُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ {: وقوله"
: وقـال، ]١٢٦:النحـل[ }ِ�ـهِ  مْ ُعـوِقْبتُ  َمـا ِ�ِمْثـلِ  َفَعـاِقُبوا َعاَقْبُتمْ  َوِ�نْ {: قال �ما: المشر�ین في حتى

َئةٍ  َوَجَزاءُ {  ].٤٠:الشورى [ }ِمْثُلَها َئةٌ َسیِّ  َسیِّ
 َمـا ِ�ِمْثـلِ  َعَلْیهِ  واَفاْعَتدُ  َعَلْیُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ {: قوله إن عباسٍ  ابن عن طلحة أبي بن علي وروى 

 لقتـــالا �آ�ـــة نســـخ ثـــم جهـــاد، وال شـــو�ة ال حیـــث �مكـــة نزلـــت ]١٩٤[البقـــرة: }َعَلـــْیُكمْ  اْعَتـــَدى
 ذلـك وعـزا ،القضـیة عمرة �عد مدنیةٌ  اآل�ة هذه بل: وقال ،جر�رٍ  ابن القول هذا رد وقد ،�المدینة

 ".-هللا رحمه- مجاهد إلى
 مجاهٍد.

 .-هللا رحمه- مجاهد إلى ذلك وعزا"
 ".هللا طاعة� لهم أمر ]١٩٤ة:[البقر  }اْلُمتَِّقینَ  َمعَ  للااََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا للااََّ  َواتَُّقوا{: وقوله

 طالب:.........
 سقط؟ هفی

 .........طالب:
 ي معه طیبة، حتى موجود في ابن الجوزي فیه هو مذ�ور من نسخة...؟انظر الطبعة الت
 طالب:.........

 مذ�ور حتى فیه غلط �اسم الشاعر؟
 طالب:.........

 عندك؟ ماذاأم �لثوم؟ ال هو عند الشیخ ابن أبي �لثوم، 
 طالب:.........

 وقصیدته معروفة، �عني ثالثة أسطر أو أر�عة؟ عمرو بن �لثوم الشاعر الجاهلي المعروف،نعم، 
 طالب:.........

 كم؟
 طالب:.........

 ؟-رحمه هللا-غیر موجود، �عد مجاهد 
 طالب:.........

 معاقبة؟أم ِفعلهم لما ُجهل علیهم ِفعلهم جهل 
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 طالب:.........
 من �اب المقابلة.
 طالب:.........

 بال شك، إذا جهلت علیه، لكن إذا عاقبته و�ففتـه عـنمقابلة نعم، �عني الجهل على الجاهل سیئة 
 ت�سـتدلون �أشـعار الجاهلیـة ولـو �انـ ،مـا هـو �جهـل، فهـو مـن �ـاب المقابلـةفجهله، وعاقبته علیه 

وال تلیــق أن ُتقــال فــي مجــالس العلــم، فــي المســاجد �الــذات، و�ــین أهــل  ،كــون فیــه ُســخف�أحیاًنــا 
ــاللَّْغوِ {�عــض الصــالحین مــن �ــاب الفضــل، وقــد یتــورع عنهــا �عــض العلمــاء أو  وا ِ� ــرُّ وا َوِ�َذا َم ــرُّ  َم

ــــا ــــت الــــذي أورده ابــــن عبــــاس فــــي مســــألة الرفــــث، وأورده ] ٧٢[الفرقــــان:} ِكَراًم �عنــــي �ــــالم البی
 .]١٩٧[البقرة:} َفَال َرَفثَ {المفسرون، انظر على ابن �ثیر 

 طالب:.........
ا  لیه.أنا ما وقفت ع ،هذا بیٍت قبیح، بیٌت قبیح جد�

 طالب:.........
وفي �ثیر من �تب اللغـة، لكـن فـي �تـب  ،�عني هو وارد في �تب اللغة في (الجمهرة) البن جر�ج

 التفسیر؟!
 طالب:.........

 في أي صفحة؟ وجدتهأنت 
 ثنین وأر�عین.واطالب: صفحة مائتین 

 ما �عد وصلت له، �الم قبیح من أجل تفسیر الرفث.
 طالب: عجیب.
وجـه االستشـهاد  ،ون �أقوال العـرب �ستشـهدون، ومثـل بیـت عمـرو بـن �لثـوم شـاهدفكونهم �ستشهد

ي ، اإلشكال في البیـت الـذ، ما فیه إشكالهذا من �اب المقابلة ظاهر، و�ون معاقبة الجاهل جهًال 
أورده ابن عباس، وهو مذ�ور في �تب اللغة المتقدمة، ومنسوب البـن عبـاس، لكـن هـل ُ�مكـن أن 

 ن تصدق الطیر یتشاءم؟�قول ابن عباس: أ
 طالب: ال ُ�مكن.
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب:.........

 حتى ینقل التشاؤم.
ابــن عبــاس نفســه ثبوتــه عــن ابــن " �قــول وهــو- حــرممُ  وهــو- �حــدو �ــان أنــه: عبــاسٍ  ابــن عــن"

 .اعباس، �هللا في النفس منه شيء؛ ألن فیه تشاؤمً 
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 طالب:.........
اء، �ونـك الكالم القبیح الذي فیه ُفحش ما هو برفث إذا لم ُ�قابل �ه النسـهو ُیر�د أن ُیبین أن ِذ�ر 

 ُتخاطب النساء بهذا الكالم هذا الرفث، ُتخاطب �ه الرجال ما فیه إشكال.
 طالب:.........

 ما هو مستفیض، ما هو �المسألة هذا اإلسناد؛ ولذلك �ونه یذ�ر التشاؤم، والتعلق �الطیر صدقت
 .ًئا، و�ال فمطبٌق على نقل هذا الحدیث�جعل في النفس منه شیأو �ذبت هذا الذي 

ــوا{: وقولــه" ــوا للااََّ  َواتَُّق ــعَ  للااََّ  َأنَّ  َواْعَلُم ــینَ  َم  وتقــواه، هللا �طاعــة لهــم أمــرٌ  ]١٩٤رة:[البقــ }اْلُمتَِّق
 ".واآلخرة الدنیا في والتأیید �النصر اتقوا الذین مع تعالى �أنه و�خبارٌ 

 ى اآل�ة نقف علیها.الكالم طو�ل عل
 طالب:.........

علــى التخفیـف مثـل الجعرانـة ُضـبطت �الضــبطین،  ال ال، �ـالتخفیف، شـددها �عضـهم، لكـن األكثـر
 لكن األكثر على التخفیف.

  
 
 


